
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,255 27,30 27,22 -0,09 -1,29

USA USD 24,309 24,31 24,06 -0,04 8,16
V. Británie GBP 37,957 37,93 37,58 0,64 8,14
Švýcarsko CHF 26,046 26,05 25,90 0,35 13,68

Turecko TRY 8,879 8,77 8,90 0,00 -8,31
Polsko PLN 6,575 6,58 6,54 0,20 1,03

Maďarsko 100HUF 8,740 8,74 8,68 0,39 -0,38
Chorvatsko HRK 3,599 3,60 3,62 -0,06 -0,06

Rumunsko RON 6,077 6,08 6,06 -0,03 -1,59
Rusko 100RUB 44,765 44,95 43,72 1,54 22,37

Ukrajina UAH 1,118 1,10 1,14 -1,59 -22,31
EUR/USD 1,121 1,13 1,12 -0,65 -8,75
JPY/USD 123,380 123,77 123,29 -0,02 3,84

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,31 0,39 0,48

6M změna -0,01pb 0,00pb -0,03pb -0,03pb -0,02pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,10

HU 1,61 1,65 1,63 1,50 1,51 1,54
6M změna 0,36pb -0,41pb -0,47pb -0,60pb -0,63pb -0,62pb 

PL 1,58 1,61 1,65 1,71 1,78 1,82
6M změna -0,54pb -0,47pb -0,43pb -0,35pb -0,27pb -0,22pb 

EUR -0,12 -0,13 -0,06 -0,01 0,05 0,16

6M změna -0,09pb -0,11pb -0,09pb -0,09pb -0,13pb -0,16pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,72 1,00

1D změna 0,60 -0,44 -0,54 -0,64 -0,60 0,42 USD 0,12 0,15 0,18 0,29 0,45 0,79
6M změna 3,56 11,47 8,43 17,71 0,07 25,68 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,32 0,32 0,33 0,39 0,41 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,43 1,50 1,59 1,47 1,54 CZ 0,34 0,58 0,81 1,00 1,31 1,55

PL 1,78 1,79 1,83 1,86 1,89 HU 1,58 2,09 2,66 3,16 3,63 3,75
EUR 0,05 0,07 0,08 0,12 0,14 0,35 PL 1,80 2,28 2,65 2,89 3,10 3,24

EUR 0,10 0,27 0,54 0,83 1,15 1,48

Jedná se o dnešní fixing úvěrových sazeb Pribor, Bubor, Wibor, Euribor a Libor. Dále pak o 
nákupní sazbu Pribid. 6M je změna za 6 měsíců v procentních bodech (pb).Sazby FRA,  prodej v %
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Účetní kurzy české koruny a klíčové parity

Hodnota "dnes" je fixing ČNB. Max. a min. odráží extrémy za posledních 24 hodin. %1D je 
denní % změna, %6M je % změna za 6 měsíců.  U UAH/CZK, EUR/USD a JPY/USD jsou 
aktuální hodnoty k času uzávěrky Okénka trhu.

Peněžní trh, fixing v %, změny v procentních bodech (pb)

Burzovní trhy, Praha, Frankfurt, Tokio, N.Y., Moskva

Úrokové swapy, prodej v %, změny v procentních bodech (pb)

FRA je dohodou o budoucí úrokové sazbě vždy ve struktuře odxdo. Např. 6x9 
znamená za šest měsíců na tři měsíce. Kotované sazby jsou fixní, protistrana platí 
sazbu na trhu, respektive rozdíl mezi trhem a fixní sazbou. Kurzy jsou k času 
uzávěrky Okénka trhu. 

Úrokové swapy jsou smlouvou o výměně úrokových plateb, za předem stanovené fixní platby a 
za platbu vyplývající z aktuálních podmínek na trhu. 6M je změna za 6 měsíců v procentních 
bodech (pb(. Kurzy jsou k času uzávěrky Okénka trhu.

Chci znát týdenní prognózu a analýzu pro CZK Chci znát měsíční makroekonomickou prognózu pro ČR
Chci znát nejnovější ekonomické komentáře Chci si přečíst čtvrtletní Strategii CZ

Evropská komise uvedla, že je ochotna obnovit rokování, pokud Řecko
přijde s „něčím novým“. Řecký premiér A. Tsipras avizoval, že Řecko
neplánuje předložit na čtvrtečním zasedání Euroskupiny nový návrh
reforem.

Akciové trhy i nadále klesají. Aténský SE index se od pátku
propadl o zhruba 8 %. DAX index dnes klesl o zhruba 1 %. Asijské akcie
dnes ráno následovaly včerejší propad těch evropských.

Euro dnes oslabilo k EUR/USD 1,125.

Zítra na euro-dolar může mít vliv především zasedání Fedu.
Připomeňme, že RBI nepočítá s tím, že by došlo k prvnímu zvýšení sazeb
Fedu. RBI očekává i nadále první zvýšení sazeb v září a další do konce
roku. Trh je nakloněn spíše k prosincovému termínu. Podle RBI může Fed
zítra jasně změnit formulaci svého vyjádření směrem k dřívějšímu zvýšení
sazeb než v prosinci. Pokud by k této změně došlo, byla by to podpora
pro dolar.

ZEW index očekávání německých investorů v červnu klesl o
zhruba 10 bodů na 31,5b., což bylo téměř pod všechny odhady trhu.
Tento index klesl v červnu již třetím měsícem a to nejspíš i kvůli eskalující
situaci Řecka s věřiteli a dalšími neúspěšnými rokováními.

Finální údaj potvrdil růst německé inflace v květnu 0,1 % m/m a 0,7 %
r/r.

Ceny českých průmyslových výrobců vzrostly v květnu meziměsíčně o 0,4
%. Meziročně došlo obdobně jako v dubnu k zpomalení poklesu na -2,1
%. Na rozdíl od dubna, kde hlavním tahounem byly chemické prostředky,
se v květnu zvýšily zejména ceny ropných produktů. Deflace v českém
průmyslu tak pomalu odeznívá a to zejména díky mírně rostoucím
světovým cenám ropy.

ČNB uvedla, že nejnovější data o cenách průmyslových výrobců jsou
v souladu s její prognózou a že česká ekonomika vykazuje zdravý růst ve
všech sektorech. Guvernér Singer opět zopakoval, že ČNB neplánuje
ukončit režim intervencí před druhou polovinou 2016. Stejného
načasování se drží i naše prognóza.

Česká koruna dnes lehce fluktuovala kolem EUR/CZK 27,26.
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